ANEXO I
Normas para elaboração de Projetos para a XIII MECTI
(1ª Categoria - Ciências e 2ª Categoria: Engenharias)
Seguem normas para apresentação do projeto.
A proposta apresentada deverá ser composta pelos dois itens descritos abaixo:

1) O Projeto físico que deverá conter:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

Título: Deve identificar o trabalho realizado de forma concisa e objetiva.
Sugere-se evitar títulos muito longos.
Nome dos autores e da Instituição: Descrever o nome do aluno, do
professor orientador e da Escola.
Resumo: Descrever em no máximo 250 palavras, de forma objetiva, o
trabalho realizado, contendo as principais informações como: Objetivo da
realização do trabalho, metodologia utilizada, principal resultado e principal
conclusão. Palavras Chaves: até 3 palavras.
Introdução: Corresponde à descrição do estado da arte em relação ao
assunto pesquisado fundamentado em revisão bibliográfica consistente e
atualizada.
Objetivo: Compõe a finalidade para qual o seu trabalho foi desenvolvido, ou
seja, a meta que se pretende atingir com a elaboração da pesquisa.
Metodologia: Descrição dos métodos, etapas/processos, equipamentos e
demais recursos utilizados no desenvolvimento do trabalho.
Resultados: Apresentação dos resultados obtidos pelos meios
experimentais e pesquisa, por exemplo, sob a forma de gráficos, quadros e
tabelas.
Discussão: Abordagem dos resultados obtidos em relação ao estado da
arte do assunto destacando os detalhes e comparações mais relevantes. Se
for o caso, citar as dificuldades encontradas no desenvolvimento da
investigação.
Conclusão: Descrever a principal ou principais conclusões obtidas com
base na discussão elaborada no item discussão.
a) Perspectivas de continuidade e possibilidades de desdobramento do
projeto: Caso o projeto não tenha sido concluído, devem ser apresentadas
as próximas etapas a serem desenvolvidas e descritas as perspectivas de
continuidade ou desdobramento do trabalho. A partir da discussão dos
resultados, concluir se os objetivos propostos foram alcançados. Devem
constar eventuais críticas e sugestões.
Referências Bibliográficas: Listagem com as fontes utilizadas para a
elaboração do trabalho, apresentadas em ordem alfabética conforme norma
ABNT para citação de referências.

a) Apêndices (Opcional): Agradecimentos - Devem constar no final do
relatório os agradecimentos aos respectivos órgãos ou instituições que
contribuíram para o desenvolvimento do trabalho.
2) Elevator Pitch - vídeo de apresentação do projeto de curta duração com até
3 minutos - forma de apresentar sinteticamente a proposta do projeto
contendo: nome do projeto, apresentação da equipe e escola, objetivo do
projeto, como será executado, quais os recursos que serão utilizados,
resultados que se pretende alcançar.

